
 

Informace k ovládání vjezdové brány a vstupní branky 
od 1.9.2021 

Vstupní branka pro pěší  

- Při příchodu z ulice použijte pro otevření branky čip nebo aplikaci EVVA Airkey.  
- Pro odchod z areálu použijte pro otevření branky bezdotykové odchodové tlačítko 

EXIT. 

Vjezdová brána  pro vozidla 

Vjezd pouze pro nájemce parkovacích stání: 

a) Prostřednictvím SPZ vozidla – kamery u vjezdové brány budou schopny rozlišit SPZ 
vozidel, pokud v systému bude uvedeno SPZ vozidla nájemce, který bude parkovat 
v areálu, brána se bude otevírat automaticky, pro tuto možnost musí nájemce 
dopředu oznámit pronajímateli SPZ svého vozidla 
 

b) Prostřednictvím GSM brány – nájemce se spojí prostřednictvím svého mobilního 
telefonu se systémem otevírání vrat a ten mu otevře bránu, spojení bude probíhat 
formou vytočení telefonního čísla +420 727 946 454 (systém nespojí telefonní hovor, 
ale bude pouze registrovat příchozí hovor z daného mobilního telefonu), pro tuto 
možnost musí nájemce dopředu oznámit pronajímateli seznam telefonních čísel, 
která budou používána pro otevření brány 

 

Vjezd na návštěvní místa (č. 63 a 64)  

je možný pouze po předchozí rezervaci na e-mail: správce@rezidencestaropramenna.cz, 
kterou je možné učinit nejpozději 24 hod. před požadovaným vjezdem, a to pouze v pracovní 
dny. Z kapacitních důvodů je možné, že rezervaci nebude možné provést, pokud budou místa 
obsazena. Při nahlášení vjezdu je nutné uvést datum vjezdu, jméno návštěvníka (osoby, 
popř. název firmy), účel vjezdu, jméno nájemce/objednavatele vjezdu, plánovaný příjezd a 
plánovaný odjezd. Parkování na 2 vyhrazených parkovacích místech je možné max. 120 min. 
zdarma. Po překročení tohoto časového limitu, tedy od 3. započaté hodiny do 24. hodiny po 
vjezdu vozidla, bude parkovné zpoplatněno, a to celkovou jednotnou sazbou 500,00 Kč 
včetně DPH. Úhrada parkovného bude fakturována nájemci/objednavateli parkování na 
návštěvních místech. Tento nájemce/objednavatel také ručí za včasný výjezd nahlášené 
osoby.  

Vjezd vozů zásilkových a rozvážkových služeb (Česká pošta, PPL, DPD, atd.) s objemnými 
zásilkami bude taktéž povolen jen s výše uvedenou rezervací. 

Vjezd bez nahlášení bude umožněn pouze bezpečnostním a záchranným složkám, popř. zásahovým 
vozidlům v souvislosti s možnou havárií, např. havárie dodávky vody, elektřiny.. 

Výjezd – brána se otevírá automaticky. 


